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Planprogram för Norra Instön, Kungälvs kommun  

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från 
Kungälvs kommun daterad 2016-01-28 beretts tillfälle att yttra sig över 
rubricerad remiss. 

Bakgrund och syfte 

Syftet med planprogrammet är att samordna och avväga olika intressen 
samt att ange ställningstagande inför fortsatt utveckling av området. 
Planprogrammet utgör ett underlag och en inriktning för kommande 
detaljplaneläggning och hållbar utveckling av området.  

Sammanfattning   

Norra Instön ligger längs med väg 168, i kommunens så kallade 
sekundärstråk. Enligt med kommunens Översiktsplan 2010 ska här ske 
bostadsbyggande inom tätortsgräns och i kollektivtrafik nära lägen. På 
väg 168 går expressbussar mellan Marstrand, Kungälv och Göteborg. I 
nuläget bor idag ett 50-tal personer året runt men främst är området 
befolkat under sommaren. Kommunens ambition är att området med 
befolkningstillväxt kan komma att växa till en grannby som utgör ett 
underlag för serviceorten Marstrand.  

Kommunen har beslutat om fem planuppdrag på Norra Instön för 
ombyggnad och nybyggnation. Planprogrammet ser möjligheter att 
fördubbla antalet bostäder på ön och innehåller förslag på 270 bostäder. 
Bostäder i varierande upplåtelseform förespråkas i närhet till 
kollektivtrafik. Hänsyn ska tas till värdefull natur och områdets karaktär 
och kulturhistoria. Bostäder föreslås på öns västra delar och centralt 
som en förstärkning av nuvarande bykärna, vidare föreslås en 
uppgradering av befintlig infartsväg och bildanden av kommunalt 
verksamhetsområde för VA. Dessa förändringar innebär, enligt 
kommunen, en ökning av åretruntboende, bättre tillgänglighet för 
allmänhet till natur och rekreation, anspråk på befintlig naturmark och 
underlag för kollektivtrafik och service i Marstrand.  

 

  



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Kommentarer 

I det regionala mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxt - mål och 
strategier med fokus på regional struktur, som antogs av GRs 
förbundsfullmäktige den 11 juni 2013, pekas ”kustzonens större 
tätorter” ut som möjliga för utveckling. Kustzonen framhålls av 
marknaden som mycket attraktiv för boende. GRs bedömning är att 
genom att stärka de större orterna uppnås/skapas dels möjlighet för 
många att få ett attraktivt kustnära boende och dels en struktur som är 
uppbyggd på kollektivt resande där individuellt resande kan ses som ett 
alternativ. GRs strukturbild från (2008) pekar på en regionstruktur med 
starka stråk där kollektivt resande utgör väsentlig del av resandet. I 
Hållbar tillväxt och K2020 (2009) anges att kollektivtrafikandelen skall 
vara minst 40 % 2025. För kustzonen, som saknar järnvägsförbindelse, 
är det en stor utmaning att nå detta mål vilket därmed kräver nogsam 
planering.  

GR bedömer att bilen trots allt kommer att bli norm för boende på 
Instön och med det tillkommande antalet bostäder. Restidskvoten till 
Göteborgs central eller större arbetsplatser på Hisingen samt avstånd till 
service kommer göra det svårt att bo på Instön utan att ha tillgång till 
bil.  

Beaktande av motstående intressen och värden gör att tillkommande 
bostäder inte kan eller bör bli mer än planförslagets 270. GR anser att 
det ur ett regionalt perspektiv inte är långsiktigt hållbart att satsa på det 
relativt låga antalet bostäder i det läge som Instön har.  

GR påbörjar nu, tillsammans med kommuner, myndigheter och andra 
aktörer i kustzonen, ett regionalt arbete med kustzonen. Det är ett 
arbete där diskussion kring utveckling av kustzonens befintliga och 
tillkommande orter bör ta sin början. Ur regionalt perspektiv vore det 
bra om programarbetet kunde avvakta åtminstone inledningen av 
kustzonsarbetet. Om detta inte bedöms möjligt vore det ur regionalt 
perspektiv en fördel om en analys genomfördes i programarbetet av ett 
mer omfattande byggande.  

Kustzonens kvaliteter är en viktig del av hela regionens attraktivitet och 
denna ändliga resurs behöver hanteras varsamt. Lägen för 
bostadsbebyggelse som är betydelsefulla både i ett regionalt och 
kommunalt perspektiv behöver därför utnyttjas på ett optimalt och 
fullgott sätt. Härigenom ökar förutsättningarna för ett bevarande av 
andra värdefulla och icke exploaterade kustavsnitt. 

 

 

 


